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Aan: alle niet-examen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
Hoofddorp, 1 maart 2021
Betreft: Onderwijs vanaf dinsdag 2 maart 2021
Beste leerling, beste ouder,

Hoera, deze week gaan wij jullie, onze leerlingen, allemaal weer zien op school en daar verheugen we ons
enorm op.
Allereerst hopen wij natuurlijk dat je een heerlijke vakantie hebt gehad en je er des te meer van hebt genoten,
toen tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. werd bevestigd dat de scholen na de voorjaarsvakantie
weer open mogen. Bij het geven van fysiek onderwijs blijft de anderhalvemetermaatregel voor de leerlingen
onderling van kracht, waardoor we zoals aangekondigd overgaan tot het splitsen van alle klassen in een subgroep
A & B.
A-of B-groep
In verband met de AVG hebben alle leerlingen vandaag via de magistermail vernomen of je in de A- of B-groep zit.
Het indelen van de klassen en clusters in een A & B-subgroep was geen sine cure, waarbij rekening is gehouden
met persoonlijke, sociale en organisatorisch factoren. Mocht je desondanks als leerling toch zwaarwegende
bezwaren hebben tegen de gemaakte indeling, dan vragen wij jouw ouders dit per mail aan de
Leerlingcoördinatoren aan te geven. Dan zullen we op 15 maart a.s., nadat we twee weken gedraaid hebben, alle
verzoeken bespreken om te zien wat in samenspraak met de roosterkamer gewijzigd kan worden.
Rooster en vormgeving van fysiek onderwijs en gestreamd onderwijs
In het rooster in Magister kun je per dag aan de A of B zien of je op school wordt verwacht. De A-groep start met
de maandag (m.u.v. deze week) en de dinsdag, de B-groep met de woensdag, donderdag en vrijdag en de week
erop wisselt dit weer. Zo heb je als leerling elk week twee of drie dagen fysiek les op aaneengesloten dagen. Door
de fysieke lessen op aaneengesloten dagen aan dezelfde subgroep te geven, worden minder medewerkers en
daardoor weer minder leerlingen besmet bij een onverhoopte coronauitbraak.
Bij het thuisonderwijs volg je de fysieke lessen via streaming. In ons vorige schrijven van 19 februari jl. hebben we
toegelicht dat de docent niet gehouden kan worden tot het onmogelijke en hij/zij tijdens de lessen vooral
aandacht zal hebben voor de leerlingen die in het klaslokaal aanwezig zijn. De docenten streven ernaar de les te
starten met een kort lesoverzicht en een klassikale instructie, waarbij ze ook zullen aangeven of je als thuiszittende
leerling de hele les online moet volgen of dat je na de uitleg zelfstandig aan het werk kunt en bijvoorbeeld de
laatste tien minuten weer verwacht wordt voor de klassikale afsluiting. Op die wijze hopen we dat het 50-minuten
rooster met gestreamd onderwijs vol te houden is en tijdens de fysieke lessen zal er extra veel aandacht zijn voor
iedere leerling i.v.m. de kleine groepen.

Toetsweek
De geplande toetsweek voor klas 3 van 22 t/m 26 maart a.s. gaat niet door, we willen de komende weken vooral
gebruiken voor het ‘weer met elkaar naar school gaan’. We streven er wel naar dat iedere vakdocent voor de
leerlingenbesprekingen van 12 april a.s. een representatief beeld heeft van zijn/haar leerlingen in alle leerjaren.
Hiervoor zal het nodig zijn dat naast formatief leren, er ook summatief getoetst wordt. Dit zal gebeuren tijdens de
fysieke lessen, waarbij gewerkt zal worden met verschillende versies van toetsen. De toetsen worden minimaal
één week van tevoren in Magister ingevoerd.
De teamleiders van de bovenbouw zullen deze week nadere informatie verstrekken over de voortgangstoetsen
aan de voorexamenklassen.
Zorgen over je eigen gezondheid en opvangklassen
Maak je je zorgen over je eigen gezondheid als je weer fysiek lessen moet volgen op school, neem dan contact op
met je mentor, leerlingcoördinator en/of teamleider, dan zoeken we samen naar een oplossing. Voor de leerlingen
die nu op school in de opvangklassen de online lessen volgen, blijft deze regeling ook van kracht voor de dagen dat
ze geen fysieke lessen hebben op school.
Coronaproof naar school
Naast het bestaande coronaprotocol, willen wij jullie aandacht vragen voor de onderstaande regels bij fysiek
onderwijs op school. Het maakt het er niet gezelliger op, maar het is wel nodig om coronabesmettingen
zoveel mogelijk te voorkomen:
-

Desinfecteer je handen bij binnenkomst op school en na elk toiletbezoek;
Houd je aan de anderhalvemetermaatregel, niet alleen tot de medewerkers maar ook onderling;
Draag te allen tijde je mondkapje, behalve wanneer je zit;
Houd je aan de looproutes;
Pauzeren is buiten, met de catering zijn we in overleg om buiten een uitgiftepunt te maken, betalen met
pin is daarbij (nog)niet mogelijk;
Ga aan het eind van de lesdag zo snel mogelijk naar huis, blijf niet hangen op school;
Ga zoveel mogelijk naast dezelfde klas-/clustergenoot zitten, beperk waar mogelijk wisselende contacten.
Bij het structureel negeren van bovenstaande regels, zullen wij ons helaas genoodzaakt zien je de toegang
tot de fysieke lessen te ontzeggen om zo de gezondheid en het welzijn van iedereeen te kunnen blijven
borgen.

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden, dan vragen wij je vriendelijk contact op te nemen met je mentor,
leerlingcoördinator of teamleider. We gaan de komende weken nauw monitoren hoe het onderwijs in deze vorm
verloopt en zullen na circa drie weken evalueren, met de leerlingenraad en de MR welke verbeteringen er nodig
zijn.
Ten slotte zullen we jullie uiteraard weer informeren over relevante coronabesmettingen nu het fysieke onderwijs
gestart is.
Wij willen jullie dan ook nadrukkelijk vragen om het coronaprotocol na te leven en positieve besmettingen direct
te melden via ziekmelding, alvast bedankt voor jullie medewerking.
Graag tot binnenkort op school!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding

Briënne ten Napel
Rector

